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FF szkepticizmus 
• A világ összekapcsoltsága 

• A növekedési kényszer erősödése 

• Gazdasági, kulturális homogenizáció, fogyasztói 

társadalom (monokultúra) 

• Gazdasági polarizáció, a jövedelmi különbségek 

növekedése 

• A gazdasági, politikai hatalom koncentrációja (a 

nemzetközi kereskedelem 70%-a 500 cég kezében) 

• Túlnépesedés erősödése 

• Környezeti, szociális problémák erősödése 

• Az információs és kommunikációs technológiák 

fejlődése, gyorsulása 

• Urbanizáció 

 



GDP növekedés alapja: Fogyasztói 

társadalom 

• Erőforrások túlhasználata 

• Élőhelyek elfoglalása, tönkretétele (földi 

ökoszisztémák 30%-os romlása 30 év 

alatt) 

• Szállítás 

• Szennyezés 

• Energiaéhség (nyersanyagok kitermelése) 

• Hulladéktermelés 

• Takarékosság GDP szempontból nem 

pozitívum 



A FF evolúciója 
• 1972 Stockholm - Emberi Környezet 

• 1992 Rió/Környezet és Fejlődés: Feladatok a 21.sz-ra 

• 2002 Johannesburgi Végrehajtási Terv 

• 2012 Rió+20 - „A jövő amit akarunk” - egyik célja az 

SDG-k kidolgozása, melynek felelőse OWG – Nyitott 

munkacsoport az ENSZ Közgyűlés égisze alatt (Társelnök 

Kőrösi Csaba) 

• MoI (Means of Implementation) jelentése 

• ENSZ Főtitkár (2014. dec. 4.) szintézis jelentése: „A 

méltóság megvalósításához vezető út 2030-ig: a 

szegénység felszámolása, mindenki életének átalakítása 

és a bolygó 

• 2015. júl. 13-16. Addis Abeba (AAAA) 

• 2015 szept. 25. New York Fejlesztési Csúcs - Agenda 

2030 MDGSDG  



Agenda 2030 
• Célja: 2015 után meghatározza a fenntartható 

fejlődési irányokat, célokat, ide értve a 

nemzetközi fejlesztési együttműködés kereteit 

is (2016 január 1-től léptek életbe).  

• univerzálisan vonatkoznak mindenkire  

• Minden ország kidolgozza a saját nemzeti 

tervét 

• az al-célok megvalósítása transzformálható az 

egyes országok körülményeire 

• Fontos a megvalósítás nyomon követhetősége 

és számon kérhetősége (indikátorok). 

 



Az Agenda 2030 végrehajtása 

• 2016 első félév: Informális kormányközi egyeztetések 

a keretrendszer végrehajtásáról és 

nyomonkövetéséről (Dánia és Belize á.k.) 

közgyűlési határozat várható a HLPF előtt 

• A 2030 FF keretrendszer végrehajtásának nyomon 

követéséért felelős Magas Szintű Politikai Fórum 

(HLPF) következő ülésszaka 2016. július 11-20. 

közötti kerül megrendezésre New Yorkban  

• 22 állam jelezte beszámolási szándékát 

• EU – gap analysis: 2016 novemberre várható 

bizottsági közlemény 



SDG Indikátorok 
• 2015 március ENSZ globális indikátor listája (finomítják még); 

• A globális  célokat/alcélokat és hozzá tartozó indikátorokat 

regionális és nemzeti szintre le kell  képezni, igazodva ezen 

szintek sajátosságaihoz; 

• Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2017-ben kezdi majd el 

gyűjteni a 2016. év indikátor adatait.  

• A szükséges adatok hazai forrásainak beazonosítása az 

elmúlt kb. egy év alatt megtörtént és elkészült  a célok, 

alcélok és indikátorok magyar nyelvű fordítása is, amelynek 

hivatalos változatát nyár végéig közzéteszik (KKM) 

• KSH adatok feltöltése nyár végéig  

• Tárcák inputja nyár végéig, szeptemberben összegzi 

• Adathiány menedzselése 

• Tárcaközi szakértői előkészít - tárcaközi vezetői jóváhagyás 

 

 

 

• Az SDG indikátor témakör  hazai koordinátora a KSH 

 



Magyar prioritások 
• Víz és szanitáció, fenntartható vízgazdálkodás 

• Biológiai sokféleség 

• Erdőgazdálkodás 

• Szegénység csökkentés 

• Munkahelyteremtő gazdasági növekedés 

• A városiasodási, élelmezésbiztonsági kérdések kezelése 

• Minőségi oktatás 

• Hatékonyabb egészségügy 

• Energia és erőforrás-hatékonyság 

• Makrogazdasági egyensúly 

• Társadalmi stabilitás, egyenlőtlenségek növekedésének 

megállítása 

• Hátrányos helyzetű csoportok felkarolása 

• Magyar gazdaság tudásának teret nyújtó új piacok serkentése 

 

 

 

 

 



Az FM érintettsége az SDG-k kapcsán 

 • 2. Az éhezés megszüntetése, az élelmezés biztonság 

és a jobb táplálkozás megteremtése, a fenntartható 

mezőgazdaság támogatása 

• 11. A városok és emberi lakóhelyek fenntarthatóvá 

tétele 

• 12. Fenntartható fogyasztási és termelési rendszerek  

• 13. Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és 

hatásainak leküzdésére  

• 15. A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható 

használatának védelme, visszaállítása és támogatása, 

az erdők fenntartható használata, az elsivatagosodás 

leküzdése, a talajromlás megállítása és a pusztulás 

visszafordítása, és a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállítása. 

 

 


